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ـاليتني انعقـدتا                 : ملحوظة ـتعقيب الحقاً على مناقشات ندوة العدد يف شكل جلـستني متت جاء هذا  ال
النـدوة جمـدداً، ومعـه جـرت        حيث فتح ملف    : مىن  يف القاهرة   .  وجود د  أثناءعلى هامش الندوة،      

ـات ملـف العـدد                 مناقشة األحباث املقدمــة،  فجاءت تعليقات متنوعـة ومستفيضة تناولـت كلّي
ـاهيمي، ومنـها                     وجزئياته يف سياق نظرة تقوميية مشلت أبعاد متنوعــة منـها املنـهاجي ، ومنـها املف

ـا         التارخيي، و منها ما انطوى على تعميق الوعي الذايت واجلمعي بني ا            لباحثات علـى قيمـة وموضـع م
يقمن به من عمل حبثي ريادي،  وداللة منوهن و تطورهن العلمي والفكـري كمدرسـة جتتهـد ضـمن                    

ـام الـذي تلعـب فيـه املـرأة                 اإلسالمياملنظور احلضاري    ، وموقع ذلك من املشروع النهـضوي الع
ـنوان      :"  األول منذ عددها " املرأة واحلضارة "املتعلمة دوراً أساسياً ، حتت شعار منرب         ـا  األم واألمـة ص م

 و نقتـصر يف      " بينهما وثاق يشد األصل إىل الفرع، وعلى منواله تنسج العمارة، الـيت هـي روح احلـضارة                
ـتفادة هذه العجالة على حترير مقتضب جلانب مما جاء يف هذه اللقاءات، مع العلم بأنه قـد أمكـن                     االس

ـا ميكـن              جبانب من املالحظات املنهاجية يف مراجعة وحت       رير بعض مادة ملـف العـدد و تقدمتـه، فيم
 يف غريها من جماالت من خالل مواصلة املشروع األم الـذي تـشكل سـرية املـرأة        واالستدراكاملتابعة  

  .اإلسالم قراءة تاريخ املرأة يف إعادةاملسلمة فيه فاحتة و فصالً هاماً، ونعين مشروع 
 

 ةاملنظور احلضاري يف دراسات املرأة املسلم
ما حنن بصدده من حماوالت      في ننظرعندما         
قراء سرية املـرأة فإننـا نحـدث كـشفاً          است

مزدوجـاً، فمن ناحية حنن نسهم يف بناء املعرفة        
يف الوقـت نفـسه     وحول تاريخ املرأة املسلمة،     

 إعادة كشف وتأكيد هويتنـا       عملية إزاءنكون  
احلضارية، فمن شأن السرية أن تبعث على وقفة        

عة داخلية تنمي اإلدراك والتفكر يف الذات؛       مراج
أو التأمل الذايت النقدي، وتشحذ الوعي حـول        

من أنا، ومـا هـو      : بعض األسئلة الكربى مثل   
 يف احلياة؟ وأين أنا من ذلك ، و ملـاّذا؟           دوري

 خاصة وأننا نتصدى هلذه املهمة ضمن       واىل أين؟ 
   ..رؤية واضحة جامعةتسعى لمدرسة فكرية 

ـات     ة عن مثل هذ     ولإلجاب ه التساؤالت حندد املنطلق
إن عملنا يف إعادة بناء تاريخ املـرأة        : ، نقول واملساقات

كمدرسة فكرية تـسعى    مشروعنا  ضمن  املسلمة يقع   
ـاري       ، للتأصيل حلقل دراسات املرأة من منظور حض

ـا حمـدداا   توحيديـة      ومرجعية   فيةإطار معر ويف   هل
 املنظومـة   نمتيزها ع  اليت   ومنظومتها القيمية ومعايريها  

تنا يف التوحيـدي    اراجع يف ذلك كتاب    (.املادية السائدةً 
 يف  حمة غري املنظورة  حيث يعطي التوحيد اللُ   ) ابيستيم
 احلضارية، مبا يف ذلك البيئة النفـسية،         االجتماعيةالبيئة  
جزءاً أصيالً مـن    جتعل تاريخ املرأة     أن من شأا    اليتو

قع املرأة يف قلبه، وبذلك      ت كنسيج متكامل تاريخ األمة،   
 باملرأة يف مـساقات     االجنراف   مغبة  املنظور جينبنا هذا 

 ما هو عليه احلال يف جلّ       ألدوارها على  واالفتعال عزهلا
  .  الدراسات النسوية السائدة

هو إدراكنا  ذا املنحى   دفعنا كمدرسة فكرية هل   الذي ي   و
ـ   نظوراملشكالية غياب   إل ضيات  املعريف الذي ميكّن ملقت

ـايف؛    وامل االجتماعيالتعامل املتكافئ مع الواقع      نتج الثق

  .تاذ النظرية السياسية، وأستاذ كرسي زهرية عابدين لدراسات املرأة بالواليات املتحدة األمريكيةأس*
  .م٢٠٠١هـ، يونيه ١٤٢٢، ربيع األول ٢مجعية دراسات املرأة واحلضارة، عدد©
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 لـه فلـسفته     حيث إن كل عمل البد وأن تكـون       
ـ  و ومنطلقاته،  مضمنة كانت أو معلنـة،       ة يف  شكلامل

ـات الفلـسفية      الدراسات    املعاصرة هي حتكُّم املنظوم
 السائدة مبا عليها من مثالب ومآخذ حتد من صالحيتها        

ننا االجتماعي احلضاري كمسلمني،    تعامل مع كيا   ال يف
 املعرفية املهيمنة واليت حتكم     وال خيفى  أن هذه املنظومة     

ـا وليـدة      إمنااملنتج الفكري والثقايف املعاصر      هي ذا 
 املـصادر    هلا جذورها املمتـدة يف     خصوصية تارخيية 

ـات      املختلطة للفكر الغريب ما    ـات والهوتي بني وثني
ـاء اخلـربة   تفاعلت مع خماض حداثة تشكّلت       يف وع

ـات      التارخيية املعنية، مما يستوجب احلذر مـن التعميم
املفرطة يف غري جمال، كما يستدعي ممارسـة الـوعي          

عرب احلضارات، " التثاقف" مواقع إىلالنقدي عند الرتول 
كما هو احلال يف جماالت البحث التارخيي والدراسات        

ـ     .  املعاصرة واإلنسانية االجتماعية ذا  وانطالقاً مـن ه
 جاءت مدرستنا الفكرية لتقف على هـذه الثغـرة،        

  مبدعني، و مؤسسني له   إىللنتحول من مستهلكي فكر     
واختذنا من التأصيل حلقل دراسات املرأة املسلمة مدخالً 

ساحنة  ال فرصة  الفكان البحث يف سرية املرأة هو        لذلك،
عادة إ من خالل لتعميق الوعي  بأطرنا املنهاجية واملعرفية  

ـيس        مكشف   صادرنا الفكرية، ما بني مـصادر التأس
  .)املنتج احلضاري(، ومصادر التراث )القرآن والسنة(

  يف مـصادره       ويتميز اإلطار املعـريف التوحيـدي     
بوجـود أصل ثابت ال يتغري وال يسقط بالتقادم، وهو         

 يتيح اال للتعامـل مـع       أن والذي من شأنه     القرآن،
من ناموس التطور واحلراك    ض الظواهر احلياتية والعمرانية  

ثابتة، فيؤطر للحركة يف    " سنن   "إىلاملنضبط واملشدود   
ـايري          ظل ثوابت، وللنسيب ضمن املطلق، مع تأمني مع
التمييز بني كل يف موضعه،  وهذا مما جيعلنا نصطحب          
املقدمات املعرفية يف عملنا الفكري والبحثي اليت مـن         

لـى حنـو      ع  ، تنعكس يف مساراته ونتائجه    أنشأا  
أن الغرب  كاد   وي  ،ن سياقات تتعامل مع احلركة    ـيؤم
 حيث خيلـط    ، يف وعيه التارخيي   الثبات مدرك   فتقد    ي

 غياب  إىلبينها وبني اجلمود والركود، ورمبا يعود ذلك        

 تكـشف    لديه؛ حيث   -كما ندركه -مفهوم الوحي   
 أن  الدراسات الالهوتية والنقدية احلديثة عند أصـحاا      

املـة يف العهـدين، القـدمي       "  قدسةالكتابات امل "
  قصصمجاع ل  هي   واجلديد،  على ما هي عليه اليوم،        

ومتفرقات، منها امللهم ومنها غري ذلك،        وأخبار وحكم 
  عـصور    مجعت من هنا وهناك، على أياد شىت، وعرب       

 يف الوقت    قابلة للتعديل والتحسني واملراجعة،      خمتلفة،
 على رسـول مل     الذي يقف فيه القرآن كوحي مرتل     

 مل  ينطق عن اهلوى، كالم اهللا املنطوق والذي مت حفظه        
ـاريخ           تتبدل فيه كلمة، حفظ فيه الدين إضافة حلفظه ت
الرسل واألنبياء واألديان السابقة كلها، متعالياً علـى         

فضالً  هذا  .  والتجريد واألساطري   واألهواء الفلسفات
ـ  أصل ثابت يف الف    غياب أن   عن   احلداثيـة  سفات  ل

 وفتح الباب املطلق الوحيد  "النسبية " من  جعلالسائدة 
 بعـض   إليـه ولنا فيما انتهت     (-أمام  العبثية والعدم     

   ). النسويات من مآالت يف حقلها خري مثال 
   وتتمثل الداللة املعرفية للوحي يف مجعه بني ما هـو          

  على حنو يستعصى على العقـل      مادي وما هو معنوي   
من عندياته مستبعداً   وضعية  فلسفة  عند إرسائه ل   البشري

ـاج فلـسفات          ، للبعد الغييب   فكان نتيجة ذلـك إنت
 ماديـة أقصى طرف و نقيضه، مـن       متأرجحة بني   

، يف حني يعطينا     مغرقة روحانيةمثالية أو    ىلإة  ـمفرط
  يف منظومة معرفية وسطية والتعقلالوحي القاعدة للعمل

ي وهذا شئ مـن الـوع      .واالعتدالمزاجها التوازن   
حابه عند التعامل مع مصادر     صط الذي علينا ا   ياملنهاج

 نعيد  أنومن بديهيات هذا الوعي     : تاريخ املرأة املسلمة  
  .الكّرة ، لنعي مقتضيات مثل هذا التنظري

في حني مل يكن املفكر أو العامل املسلم يف صدر           ف    
ـال   اإلسالم حباجة ألن يفلسف أو ينظّر لداللة        األفع

فية من مـصادره    معرمتوخياً أصوالً   ومسارات الواقع     
ـ ش ومتثل هذه املعرفية و    ا؛ ألنه ع  العقدية تبطنها  يف   اس

  عرفـه  ظل املناخ والنموذج السلوكي النبوي الـذي      
آنذاك، فإننا جند أنفسنا اليوم، يف موقع التحدي العقلي         
ـتجالء هـذه         واملعريف الراهن، حباجة الستكناه واس
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تلك الدالالت واملعاين   املنظومة املعرفية، والوقوف لدى     
اليت استبطنتها اخلربة اإلسالمية املبكـرة، لنحـدث        
التواصل واالتصال مع مرحلة، فصلتنا عنها مساحة من        

مع " الصدمة احلضارية "اليت أحدثتها   " القطيعة املعرفية "
  .الغرب

  : التاريخ من املنظور احلضاري
ات من داخل املنظومة التوحيدية، ميدنا الوحي مبنطلق      

التعامل، فالتناول القرآين لسري األنبياء ليس تناوالً لسري        
أفراد بل لسري أمم محلت رساالت، حيـث تتفاعـل          

  .حركة الفرد ومصريه مع مسار األمة ومصريها
ـالة          ـاحبة الرس     وينطلق البحث يف تاريخ األمة ص
من فكرة اإلميان بالغيب والشهادة، ووجـود فاعـل         

ـارج      غري منظور حيرك الفعل ال     ـارخيي ويقـع خ ت
النطاق البـشري،كذلك فإنـه يـستوجب النظـر         
ـيم             والبحث يف قيم بعينها عنـد قراءتـه، وهـي ق

ــة  ــة agency الفعاليـ   moralityواألخالقيـ
   . responsibilityواملسؤولية

لقد أحدث اإلسالم تغيرياً جوهرياً يف القيم االجتماعية        
 املتجذرة؛ تغيرياً استهدف إعادة تعريـف وتـشكيل       
مقاصد احلياة، فحول الطاقات اإلنسانية اليت كانـت        
تستغل يف اجلاهلية ألغراض أنانية ضيقة املآل إىل جهود         
إجيابية فاعلة هلا مقاصد واضحة يف الزمان واملكان وما         
ورائهما، فهي جهود موجهة خلدمة األمة والعقيـدة،        
ومتتد آفاقها إىل احلياة األخرى وما ينتظر اإلنسان ذكراً         

ـاة            كان  أو أنثى من مآالت فيها مرتبطة  بعمله يف احلي
  .الدنيا

    وما دمنا نتحدث عن خالق وخلق، فالبد وأن نشري         
ـاً            هنا إىل أن اإلله يف اإلسالم يتخذ مـستو أنطولوجي

ـيس كمثلـه     "  بالكليـة للخلـق     ومفارقاً مغايراً ل
؛ ومن مث فمعرفة اهللا تكون من        )١١:الشوري"(شيء
ة لصفات وليس من خـالل الـصور      ا األمساء و  خالل

ـان     / األزيل   اهللا هو والتجسيد،      املطلق، خارج الزم
اهللا هو الفـرد    و على املستوى األنطولوجي      واملكان،
متفرد، ال يثىن وال جيمع وال يؤنث وال يذكّر،         الصمد،  

ـُم من نفــسٍ    "أما البشر فعلى مستو آخر       خلقك
 منهما رِجاالً كَثيِراً    واحدة وخلَق منهاَ زوجها، وبثَّ    

وعلى هذا املستوى يظهر مبـدأ      ) ١:النساء ("ونسِاًء
 / dualism تثنية أو الزوجيـة، ، والpluralityالتعددية 

pairing    ،ممثلة يف الليل والنهار والـذكر واألنثـى 
ويف الوقت نفسه البشر مجيعا . اخل.. والسالب واملوجب

 اهللا  أمامجي هم سواسية    املنتمون هلذا املستوى األنطولو   
ـُم من نفـسٍ واحدة     " االحنراف عـن   ، و "خلقك

 إىل ال حمالـة       باإلنسان بوحدة اخللق  ينتهي      االعتقاد
مزالق الغرور والكرب، و يهوي به يف معتقدات فاسـدة      

ـا    (العرقية والعنصرية على أشـكاهلا      تغذي   ـا فيه مب
  !) "اجلنسوية"

يخ األمة، ولكنه      من املؤكد أن للفرد موضعه يف تار      
ليس مبحوره، ولعل منوذج السرية النبوية البن هـشام         
تعد من النماذج اليت قامت بإرساء موضع الفرد مـن          

وهي، ρ تاريخ األمة، فالسرية النبوية هي سرية الرسول 
يف الوقت نفسه، سرية تكوين األمة، فهذه السرية مليئة         
ـاهيم الكـربى         باملواقف واألحداث اليت تؤسس املف

  .وتدون التاريخ الكامل للجماعة
    ويف الواقع أن استقراء سرية ابن هشام يكشف من         

 قد حـدثت يف تعامـل       نقلة نوعية ناحية أخرى عن    
فالتاريخ لدى العـرب  . العرب مع التاريخ بعد اإلسالم    

قبل اإلسالم كان تاريخ األيام املكتوبة يف مالحم شعرية 
ل املنخرطـة   مطولة، وهي أيام مفككة كتفكك القبائ     

فيها، متشاة مع تواريخ ومالحـم بطوليـة لـدى          
ـتج         حضارات أخرى؛ مثل اليونانية والرومانية وما أُن

حدثت إذن نقلة نوعية يف     . فيهما كاإللياذة واألوديسا  
ـاك وعـي            علم التاريخ ليصري تاريخ أمة، بل صار هن
مجعي، وكان كل موقف يدونه ابن هشام يرمز به لقيم          

  .صائص يف بناء األمةمعينة حتيل خل
    وحىت عندما اهتم املؤرخون بتدوين سري وتـراجم        
األفراد يف كتب الطبقات مل يكن ذلك دف متجيـد          
األفراد يف حد ذام، بل نستطيع فهم اهلدف عنـدما          

 العالقة بني نشأة العلوم يف احلضارة اإلسـالمية         ندرك
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-فالعلوم اإلسـالمية    . وخصائص هذه احلضارة ذاا   
تكهناً أو تـذوقاً      مل تنشأ     -نها علم السري والتراجم   وم

 على  والتأمل، استرساالً واستحساناً،  املصادفةعلى غرار   
:  حني دعا أبناء ملّتـه     نهج السقراطي لاحنو ما استبطنه    

 غاية، بل كانت حمددة املقصد وال     "دعنا نتحاور ..تعال  "
 العقيدة  صون وخدمة   متوخية احلرص على   منذ البداية 

  العربية  االهتمام بعلوم اللغة   من هنا انطلق   و ،درهاومصا
ة والتـدوين   رمجانربت اهلمم للت  اليت هي لغة القرآن، و    

 الرجال والنساء الذين حفظوا احلديث ورووه،       لطبقات
وضبط األنساب واملسالك   سريهم   التحقق من    وكان

أمانـة  ت  هدفاست يتم اجلرح والتعديل ال   وجزءاً من عل  
وايته؛ ومن مث جاءت علـوم      صحة ر توخت  الناقل و 

كالطبقات والتراجم حاوية جامعة، ال تقتصر علـى         
 العظماء أو النخبة؛ ألا ال دف متجيد شخـصيات        
ـاءت بـه             لذاا أو تنميق بطوالت ، على غرار ما ج
مالحم و سري عرفتها حضارات أخرى ، نـسجت         

ـباعا تارخيها حول األساطري وحكايات الغابرين          إش
ة شىت مل يكن بينها دواعـي الـضبط         حلاجيات معنوي 

وحتري الصدق واألمانة واملوضوعية يف تراث علمـي        
  . على أية األحوال

 املوضـوعية "احلديث عن مفهوم     ويثري ذلك األمر      
، وبدايةً، فمن اجللي أن املعىن الذي يتخـذه         "والتحيز

مفهوم املوضوعية يف اإلطار اإلسالمي خيتلف كلياً عن        
يف إطار املنظومة املعرفية احلداثيـة،      ذلك الذي يتخذه    

ـام علـى التمييـز وا          ملفارقـة  فاملفهوم يف األخرية ق
ـال العقلـي وبـني البعـد          "الكستشاال"و بني ا 

ي واألمر خيتلف يف إطار منظومة التوحيـد       . األخالـق
أن نشأة العلوم فيها قامت علـى أن        : من جهتني، أوالً  

 الفصل بني   لكل معرفة مقصد أو غاية، ولذلك مل يتم       
أن مفهوم : البعد املعريف واألخالقي عند املسلمني، وثانياً

العقل نفسه ينطوي علـى ضـرورة       /احلكمة/الرشادة
وجود مقاصد هلا داللتها لألشياء، ولذلك مـن غـري       
ـا            املنطقي أن يصري رشيداً ما هو بدون مقصد، أو م
خيرج عن أطر قيمية معينة، إذن هناك ارتباط عـضوي          

ـا يقـوض         قائم بالفع  ل بني جمايل العقل واألخالق، مم
  .طرح املنظومة احلداثية اليت تفصل بينهما

ـا           ـية إىل أنن    لقد أشارت الباحثات يف احللقة النقاش
حناول جتاوز التاريخ السياسي الرمسي إىل قراءة التاريخ        
االجتماعي باحثني عن املرأة فيه، ولكن جيب أن نعي         

ضارية، له أبعاد متعـددة،     هنا أن التاريخ، يف الرؤية احل     
منها االجتماعية والثقافية واالقتصادية واحلياتية والعمرانية     
 والسياسية؛ ولذلك فحني نتجه لنقد التاريخ الـسياسي     
كتاريخ رمسي مدون، أو كتاريخ دول و صـراعات         

 ال نقوم بذلك ألنه فقط ال يـستوعب         وموازين قوى، 
 غـري   ات وفئ طبقاتالذي يتسع ل  التاريخ االجتماعي   

 خنبوية، ولكن ننقده ألننا نريد اخلروج من االختـزال        
 وأحادية البعد يف التعامل مع الظواهر العمرانية والتجزيء

التاريخ   بدون استقراء      سبيالً  لذلك املركبة، و ال جند   
 وعلينا. االجتماعي احلضاري يف جممله بأبعاده املتعددة     

 التاريخ  ولةحنذر تبين مق   أن   وحنن نبحث عن دور املرأة      
، وهي األطروحة  السياسي   كمقابل للتاريخ االجتماعي  

السائدة واليت تستبطن املنظومة املاديـة الـيت تـؤطر          
 يف سياق بىن حتتية، اقتـصادية وطبقيـة،         لالجتماعي

فتوقعنا بذلك يف تناقض من حيث ال نـدري، مـع            
منطلقاتنا املعرفية احلضارية،  من شأا أن ختتزل اتمع،       

، وغالباً ما يكون أبعاده أحدعه أفراده و فرضياته، يف  و م 
   .واالقتصاديذلك يف البعد املادي 

  
     :   املنظومة التوحيدية وإعادة صياغة املفاهيم

ـاحل يف احللقـة      .    وحول ما أشارت إليه د     أماين ص
النقاشية بشأن  إعادة صياغة املفاهيم كخطـوة أوىل         

لمة، نود أن ننوه إىل أن هذه       إلعادة بناء تاريخ املرأة املس    
 مـن داخـل املنظـور       كذلكالعملية البد وأن تتم     

ـثالً فكـرة    . باالستناد للهدي القرآين  واحلضاري   فم
ـاىل، ومبـدأ        منها اليت" النفس الواحدة "  خلقنا اهللا تع

ـايزه    والتقوى ك  ،نسانلإل) والتكليف(التكرمي   معيار مت
ـا   هل اليت هذه وغريها من املضامني      ،  عند اهللا  ا دالال

العميقة يف التعامل مع مفهوم مركزي يف الفكر النسوي         
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 وهو بدوره مفهوم له أكثر من بعـد         – "السلطة"مثل  
وفحوى ما بني حقل مفاهيمي يتمحور حول القـوة         
وعالقاا، و ما بني السلطة كحقل مفاهيمي يتمحور        

 إىل  واألول هو األقرب      ،حول احلق و يعين باملرجعية    
 الـدالالت   إىلوي السائد ، والثاين أقرب      الفكر النس 
  . ، و إن تقاطعت وتفاوتت مجيعاً فيما بينهمااإلسالمية

 تكون هللا   إمنا فإن السلطة والطاعة واخلضوع   وبالتايل،   
ـا     عقيدة جامعة  فارقة، وهي    إطار  يف    أمور يشترك فيه

ـاىل          ـبحانه وتع ـَانتني  "مجيع اخللق ، يقول س القـ
اتيف داخل ، فصفة اخلضوع)٣٥: زاباألح" (والقَانِت 

ـاملرأة       االجتماعيةشبكة العالقات     ليست مرتبطـة ب
لكنـها  ) طبقـة (وال بوضع اجتماعي معني     ) النوع(

 عن رضى واختيار، وعلى غريه      تنسحب على املؤمن    
ـاىل  هللا   يسلّمون  والبشر مجيعاً   . عن اقتضاء وقدر    تع

 ، واإلنسان يف األصـل ال يـستطيع أن       "مالك امللك "
  كان حاكم:  أياً كان موضعه    رخيفرض سلطته على آ   

ـاعي  وعالقات التراتـب     ،..أو زوج أو أب       االجتم
 أعراف موروثة أو منقولة، وقد تتجـدد أو         إىلترجع  

ـا       واإلقرار تستمر من خالل التراضي    ،  ولكن ليس هل
ـاس  ال  حبالوال ميكننطولوجية أو عقدية،  أأصول    قي

قطنا يف تناقض جذري    فيها على صفات اهللا،  وإال س      
كمثل من أستمرأ موروث أمم سبقت وقال بقداسـة         

ـأ باملـضامني       ل اهللا يف األرض   كظ احلاكم  ، ومل يعب
 لالنـسياق  جمال    ال على نفس املنوال   و .  والسياقات

ـأثورة         وراء بعض اخلطابات السائدة و اليت تلـوك بامل
ن صحت ، تقبع    إواليت و ،  )احلكم األبوي (الباترياركية  

ـايرة،        أصو هلا العقدية والتارخيية يف خربات حضارية مغ
ـا  إقطاعيويف واقع تارخيي     انبثقت عنه،  فال موضع هل

يف منظومتنا العقدية واملعرفية اليت منها ننطلق للتفكيك        
     .عادة البناءإوالتقومي و

  ي مفهوم آخر أصيل يف حقلنا املفاهيمإىلرمبا نأيت    و
 ينقل الثقل يف أن شأنه  أصل قرآين ، و منإىليستند 

   التعامل مع حقل النسويات من مركزية عالقات القوة
  

ـا،      إبراز إىليف اجلماعة،     أبعاد التماسك والتضامن فيه
 ،" الواليـة :"فنقف وقفة حتليل ومراجعة عند مفهوم       

"ضعاءُ بأَولي مهضعب اتناملُؤمونَ ونم٧١:التوبة"(املُؤ( ،
 ينبغـي  ساسي عام للتضامن يف األمـة،     الوالية مبدأ أ  و

ـيس   اختصتاليت  " القوامة "التمييز بينها و بني       بالتأس
األسـرة   تداول التكاليف واملسؤوليات يف حيز     ال   ، 

فجاءت خالفاً للوالية، لتخص البعد املادي كأصـل        
  .تنيظيمي يف هذا اال

ىل موقع آخر و حنن يف جمال التثاقف مع  الفكـر            إو   
واليت كثرياً ما   "  املساواة" نقف عند   :  املعاصر النسوي

مدخالً حتليلياً و معيارياً يف تقومي واقـع املـرأة           تخذت 
 من  وتارخيها،  فأين مفهومنا حنن من هذه القيمة املعنوية        

نطلقاته املعرفيـة؟     مل اً  ستناداداخل املنظور احلضاري و   
ـتالف     أختتلف النتائج    : أخرىمرة   و النهايات مع اخ
فإذا كانت قيمة الفرد العليا يف املنظومـة          : ملقدماتا

ـياقاته          املادية، واليت هي مدار الفكر النسوي ضمن س
الوضعية، تبدأ بتثمني جهده يف سوق العمالة حتديـداً         

اخل ،  …ابتغاء املساواة يف فرص العمل ومعدل األجور      
 يف اإلسالم تبدأ مـن      "التسوية"جند  قد  يف املقابل   فإننا  

الوجودي وهو مستوى اخللق مـن نفـس        املستوى  
 واحدة، مث جتد ترمجتها بعد ذلك علـى املـستويات         

 املختلفة يف صيغة التكافؤ، واملهم      واالجتماعيةالعمرانية  
 اآليـة    به  تقول أنه من منطلق هذا املبدأ األويل، والذي      

التمييز  أن   ،  "خلقكم من نفس واحدة    ": يف مثل  الكرمية
 و التقوى، مبا حتمله من      ميان اإل قوامهبني النفوس عامة    

 واالعتباريةنية وفعل ،  مما ينأى بنا عن املعايري الوضعية           
ـبين     " النفس"وحول  .. على اختالفها  ـام تن بشكل ع

حترمي قتل النفس، تكـرمي     : األحكام الشرعية األساسية  
ـان        . اخل..النفس وبناءاً على ذلك فاملرأة نفـس، كي

يـة  دا وتكاليفها العق  مستقل، هلا كرامتها وهلا مسئوليته    
اليت تشترك فيها على السواء مع الرجل، وهو األمـر          
الذي ترسخ يف النظام العقائدي والقيمي والـشرعي        

  .    لإلسالم
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  " األم واألمة " ما بني :املرأة املسلمة
عند قراءة سرية املرأة يف إطار املعرفة التوحيدية تكون            

ــي     ــل ه ــدة التحلي ــر ووح ــؤرة النظ ب
الدور، فالفعل هو إحدى حلظات     /احلدث/لواقعةا/الفعل

الشخصية الذاتية حني تتحد مع مفهوم األمة احلاضـر         
داخلها، أو حلظات تفعيل االنتماء للجماعة، حنـن ال         

  العمراين، بل ننظر لدورهاها أو بفردهانسجبننظر للمرأة   
نسيج  سياق و  وللفعل الذي قامت به بصفته جزءاً من      

تدة يف السرية والتاريخ، مـن       ومم متداخلةأدوار وأفعال   
مـن  هنا فإننا ال ننظر ملسامهات املرأة كلقطات متفرقة         

ـا    حيدها احلدث والواقعة،     ،"دخول" و " خروج"  لكنن
ـاين        أصيلةات  نراها كلحظ  ـلة، تتب  ممتـدة و متواص

، أخـرى   إىل مسارحها وكيفياا وآلياا من فقـرة       
منها فمة،    مواقف فارقة يف تاريخ األ    مع  بعضها تلتقي   

ـاه            ما جيري يف وضح النهار، وكثري منها تدور يف ثناي
ـاحثني          ـات والب وشعابه، مما يطرح علينا حنن الباحث

 يغري من واقـع شـواهد       أن، دون   يالتحدي املنهاج 
  .العمران احلضاري وحضور املرأة فيه من شيء

ـاً للمـرأة،              لقد أعطى اهلدي اإلهلي اهتماماً خاص
موقعاً يف رسالته اإلصالحية، كي     فخصص هلا خطاباً و   

 القوة واألهواء   يلـمكايحيفظ حقوقها ويرسخها ضد     
واملصاحل اليت عمدت إىل استضعاف املرأة يف عـصور         
ـتجالء           خمتلفة، ومن مث فاألوىل بنا وحنن يف موقع اس
لصورة املرأة يف تارخينا أن نعود للمصادر اإلسـالمية         

هم يف تكـوين    األساسية لنتبني املعاين ونربزها ونـس     
جديد، ومن حسن احلظ أن مصادرنا واضحة راسخة،        

، وذلك بطبيعة احلال،     فقط ما حتتاجه منا هو التأمل فيها      
  .بعد الكشف واملراجعة والتنقيح من أجل التمثل الرشيد

 واآلن هل لنا من وقفات أولية، يف مقاطع متفرقـة،           
    على سبيل تظليل املساحات املفتوحة يف جولة مرسلة؟

   إن النظرة الكلية اليت يتيحها املنظور التوحيدي اجلامع        
تلـف  ات جديدة و متنوعة، منها ما خي      قراءتنفتح على 

 السائدة حول املرأة ومكانتها     بعض األفهام  عن   جذرياً
هناك إن كان   وودورها يف البيئة االجتماعية احلضارية،      

 يتخذ من قصة امرأة العزيز مع نيب         من على سبيل املثال  
املـرأة  ثاراً للتـرويج لفكـرة      اهللا يوسف يف القرآن م    

  فهؤالء يتعامون عن   در للوقيعة والفتنة والكيد،     مصك
 البيان القرآين الذي يكشف كيف ندمت امرأة        سياق

العزيز فيما بعد، والذي ساق على لسان هذه املـرأة           
ـاىل          وإِنَّ "احلكمة والدرس العميق املتضمن يف قوله تع

املوجه إىل املؤمنني   ) ٥٣:يوسف"(رةٌ بِالسوءْ النفْس َألما 
 هـو  القرآن عن املرأة     جاء به  ذيصور ال تإن ال . مجيعاً
" النفس الواحدة "دور يف إطار    يور متوازن وعادل و   تص

اليت تشكل األرضية الوجودية اليت يقف عليها البـشر         
  .مجيعاً

   ويتضح هذا أكثر عند مقارنة صورة املرأة يف كل من         
الغاية تـربر   "التوراة؛ إذ ميكن القول إن مبدأ       القرآن و 
 مبدأ تـورايت قبـل أن يكـون          يف أصله  هو" الوسيلة

، وجد لكي يؤطر حركة املرأة على امتـداد         اًكيافيلليام
كذب التوراة، فاملرأة اليهودية تستطيع أن تقتل وتزين وت       

إخل فقط لكي تعيش، فالبقاء هو القيمة العليا،        ..وحتتال
ـبيل       لر ل وهو املرب   مكر واخلداع والزنا، طاملا هو يف س

ـاه    بين إسرائيل، هنا     تأمني ونصرة   يتتضح سلبيات مت
ـائن عـضوي     كيان الفردي يف اجلماعة   وحتلل ال   كك
 الـيت    واملعتقدات ولعلنا نعلم أن بعض العادات    . صلب

  حـول   من فقهاء وعامة   تسربت يف أوساط املسلمني   
 ا محل علـى   ا وغري ذلك مم    عدم طهار  أهلية املرأة أو  

ـثري منـها       إ،  إهدار معنوي ونفسي هلا     منا هـي يف ك
  .مستمدة من أحكام التلمـود

تعطينا قراءة سرية وتاريخ املرأة الفرصـة        يف الواقع     و
واملدخل لتفتيح القضايا األمشل اخلاصة باألمة، ومـن        
خالل ولوجنا لتاريخ املرأة من املنظور احلضاري نرسي        

أمام اآلخرين للتعامـل مـع      النموذج، ونفتح السبيل    
فانطالقاً من  . التاريخ اإلسالمي من داخل هذا املنظور     

 املـرأة أو مراجعـة      ايااملنظور احلضاري، ال تصري قض    
 ولكنها  على ما هلا من أمهية،   تارخيها هدفاً يف حد ذاته،    

عند استهداف قراءة منهجيـة      يف غاية األمهية     مدخال
  .ألمة احلضاري ل والتفعيلليات الفعلآل



ةملف سرية     واحلضارةرأة امل   أ ر مل    ا
  

      
  

  ١٦٥  

 السيدة زينب      فعلى سبيل املثال تربز لنا قراءة سرية        
 كيف مت حل إشكالية العالقة بني     يف املنظور التوحيدي    

و لنتبني ذلك مـن     . اخلالق واملخلوق يف أحد أبعادها    
وهو بعد  فهناك بعد عاطفي : اإلسهابخالل قليل من   

  لعبه حب النيب عند مجاعات غفرية مـن          غري منظور   
 ن حالـت دون أوكان من شأن هذه العاطفة      . سالنا

 بـني   -الذي تسرب لعقائد أخرى   -حدوث اخللط   
ـ  احلحب اهللا وحب البشر إشباعاً لغريزة        . يب اإلهل

وهو بشر مؤكد على بشريته يف القـرآن         -فالرسول  
ـان  (بوضوح، قد مثَّل حلقة الوصل بني اإلنساين         الزم

 و ميكن   ،)كانماوراء الزمان وامل  (وبني الغيب   ) واملكان
 علـى  ا حافظ حب النيب جاء يف هذا املضمار   إنالقول  
 العاطفيـة   طاقةالب لألمة   مداداً عقيدة التوحيد وإ   سالمة  

 فوق ما أتى به من لُحمـة التواصـل         وطراوة القلوب 
ىل إداخل صفوف األمة وعرب أجياهلا، تواصل يشدها        

  .ىل بعضها البعضإ  القرآن والدين،  و يشدها -املركز 
ـاريخ             وقد أثريت يف احللقة النقاشية فكـرة أن الت
اإلسالمي مل يعرف سرياً متكاملة للنساء عـدا سـري          
سيدات آل البيت، ويف الواقع جيد هذا مـرده يف أن           

 وبالدور املناط ـن يف      هؤالء كن امتداداً لبيت النبوة،    
نشر الرسالة، كتحميلهن دورهن يف نشر الرسالة ، من         

ذا الدور من اخللية األوىل يف اتمـع،         خالل تفعيل ه  
 ومن   )٣٤:األحزاب..."(نكُوتي بي ى ف تلَا ي  م نَرواذكُ"

 األسوة دعماً للمنظومة    بإرساءمث ارتبط تدوين سريهن       
القيمية الكلية بعيداً  عن نسج البطوالت و تكـريس          

  .ذوات األشخاص
 بـؤرة  ك ىل بنت الزهـراء،   إنعود من هنا وهناك          و

ـار   "تلتقي حوهلا خمتلف مذاهب اإلسالم،       " قبلة األنظ
 التـشرذم   ف،  عرب  يعلى حد تعبري األستاذة طيبة شر     

  لنجد يف سـرية      الذي اتسم به تاريخ األمة السياسي،     
ـاين ودالالت     عن  وجتلّي عرب، خري م  السيدة     أحد مع
املرأة كعنصر جتميعي،   قابليات دور     فنتبني األمة،  /األم
تواصل بني أجيال وعرب     ال  عنصر  تكون هاأدائيف أمسى   و

نظر مقال   ا (– حتقيقاً لصالت الرحم والتراحم      أجيال،

 وأنه حىت يف بيئة سياسية      ) حكايات العرب عن مصر   
ـلحت  -متسمة بالتفكك تستطيع املـرأة        أن  -إذا ص

ـا يف      وعمارة  تدعم من      تكون عنصر بناء   قيمـة علي
.  الصدع اإلسالم؛ هي قيمة الوحدة ومل الشمل ورأب      

ميم يف قلب   احل ها موقع ألم هاشم كما هو معروف،      و
 يف املخيال الشعيب، وهي ذا       قبل اخلاصة، كما   العامة

  . ب النيب، وحب آل البيتاملناط حبقامت بالدور 
ىل مثال آخر يف استجالء املفاهيم من خـالل         إو     

ـادة          السري، ويف سياق املنظومة املعرفية اليت نستنطق امل
ـا    . ة والنصوص التارخيية من خالهلا    البحثي توضـح لن

معاجلة سري النساء املهاجرات املبايعات يف هذا العـدد         
 أيضاً كيف تعامل اإلسالم مع مفهوم الذات املستقلة،       

 قبل تكرمي بين    من ستقاللية وذاتية اإلنسان  حيث جاء با  
ـأ  آدم، مقرونة بفكرة التكليف واملسؤولية،      قر مبـدأ   ف

والتـزِر وازِرةٌ وِزر     "- فـردي احلساب والعقاب ال  
بعيداً عن التصورات التوراتية     –) ١٥:اإلسراء" (أُخرى

ـ  يف توريث اخلطيئة، ومن منطلق أن  وف  النفـوس س
حتاسب يوم القيامة فرادى، بات للمرأة حريتـها يف أن        

ـتقالل    .. ختتار وأن اجر       والتفـرد  إنه منط من االس
 نظومة السائدة، حيـث    نظريه يف امل   خيتلف بالطبع عن  

ـ    بدأت   يف التراث الغريب احلداثي    autonomyفكرة ال
رب، وانتهت ألن   لسلطة ال  ضد الكنيسة اسدة     ثورة

لقد أوجد اإلسالم للمرأة    . يصبح الفرد مرجعية يف ذاته    
كيانا ذاتيا مستقال، قام على إحـساسها مبـسئوليتها         

القيمي وتكليفها األمر الذي ترسخ يف النظام العقائدي        
  .الشرعي

   وأظهرت املعاجلة أن حضور املرأة كان واسعاً وغري        
حمدود يف التاريخ اإلسالمي، فهي جزء من النسيج العام         

 األمر الذي يستدعي وقفـة مراجعـة       ، أمة ومن عقلية 
وهو حمور   (القرآن بني    تكرست مكانتها  لنتبني كيف 

 الواقع العملي منذ املراحل األوىل      بني و )ملف مستقل 
 حسن اإلميان واإلبتالء، بني      من حيث  ،لتأسيس األمة 

ما ترتب على ذلـك   اخل، و ...هجرة و مبايعة وشهادة     
يف  وعي األمـة   املرأة  غفالكان من املستحيل إ   من أنه   
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وذاكرا، خاصة و بعد أن اختصت هذه األمة مبكانة         
ـات  "مميزة لنساء النيب وآل بيته حىت جاء لقـب           أمه

يف القـرآن الكـرمي مؤشـراً ذو       الذي ورد   " املؤمنني
 دالالت شىت ال يسعنا أن نقف عندها هنا إال  للتأكيد          

ـاً    األمـة  اً من  حتديد على فاعلية املرأة وموقعها     مفهوم
وال ننسى أن الصالة على النيب تـشمل آلـه           .وتعبداً

اللهم صلي على سيدنا حممـد     ..."وأصحابه وأزواجه 
  " اخل..وعلى آله 

فته الثقافات والطبائع يف تقليص       ورغم املد الذي خل   
عقلية أثري يف ما كان له من ت   دور املرأة يف مرحلة تالية، و     

درء املفاسد وحجب الفنت لتقييد املرأة،      ب توسلت فقهية
فإن الوهج الذي أوجدته  التنشئة األوىل ظل جزءاً من          

 وجاء املؤرخ شاهداً على ذلك وهـو        الوعي الفاعل، 
 اقتضاءب عن الصحابيات    يكتف الصحابة،   يؤرخ جليل 

  . النبوة و معها سرية أمةتراثل اًحفظوألمانة العلمية ل
 توضـح    واليت   ويقودنا ذلك ملقالة النساء الفقيهات،    
ـاس ال    كيف أن اإلسالم قد قام على العلـم         باألس

 بعناصرها الفاعلـة   وأن قوام اإلسالم  األمة       السياسة،
ـا،   األمة اليت هي وعاء القرآن       وليس الدولة،   وبه قوامه

ومن مث برزت مكانة معلمي القرآن وأهـل العلـم يف      
 ومنهم املرأة العاملة، العابدة، الفقيهة أو الزاهدة        .التاريخ

ن أ حيـث    العاملة، صاحبة املشيخة، وصاحبة املقام،      
 مبقامها  ا ارتبط  حني  يف الواقع العملي   املرأة ومكانتها دور

 بسلطاا  السياسة بأعرافه و  اتمععجز  يف العلم الديين،    
، فالعلم كان جزءاً من الدين، ومعايري       عن حرماا إياه  
   . نوع تكن لتخضع جلنس أوالعالم موضوعية مل

ـامتــة   :خ
إن تعاملنا األويل مع سرية املرأة ال يـسعى لتقـدمي              

  إجابات مسبقة، وال يعاجل التفصيالت التارخيية 
  
  

ـار   اجلزئية، بقدر ما يثري أسئلة كـربى حـول          اإلط
  .املعريف واملنهج واملصادر

 على أكثر   ومتثل خربتنا يف هذا امللف منوذجاً فريداً،   
ـادف  ا منوذج   من مستوى، و خنص هنا      لتحرر اهل

الذي نستشعره وحنن منارس البحث واملدارسة العلمية 
 فنحن هنا نتحرر على مستويني؛      ،  من موقع رسايل  

  الـذايت  وىاملستوى العقلي الذهين املنهجي، واملست    
وهو حترر هادف وليس بعابث؛ ألنه يقوم       . التجرييب

ـا هـي       . على الوعي واالنتماء معاً    إن احلريـة هن
 الذي يشعر به إنسان على الرغم        والتجاوز االنطالق

من واقعه املتردي وإحاطته بقيود عديدة، نتيجة للصلة 
إننا ذه . اليت تربطه باهللا عز وجل من خالل التوحيد

ـأزق خنبـة        املكتسب و اخلربة  نوجد املخرج من م
مأزق جاء إثر واقعة الصدمة احلضارية الـيت     . وجيل

 اتـر واملغتـر؛     اتماً داخل متاه  اجعلتنا يم هي  
االجترار من جهتني من الغرب ومـن األقـدمني،         
ـتني         واالغترار بالقوالب الفكرية القائمة على اجله

  .أيضا
ري ما     ومن مث فلعلنا نكون يف طريق ميثل خ       

جاءتنا به سريتنا األوىل يف صـدر اإلسـالم،         
حبيث نتمثل مناخ الوعي املستجد الذي محلته       
الرسالة وما ارتبط به من الرشادة واالنفتـاح        
والثقة والدافعية وم للمعرفة داخل إطار من       

نتشلنا مـن   ت  ثقافة امليزان اليت   تعايل ،"التعايل"
علنا كلما   اليت جت  ، تلك فيزياء األواين املستطرقة  

مقابلـه،  أردنا التحرر من شئ اجنرفنا يف تيار        
 Median)علىمنوال ثقافة التأرجح والتمادي 

Culture  vs. Oscillating Culture)     
  
 
    

 


